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Handige data
Vr 04-12
Sinterklaasviering
Continurooster gr 5 t/m 8
Za 05-12
Sinterklaas
Ma 07-12
Start Thema;
Do 17-12
Hele dag les
Vr 18-12
Kerstochtend
Alle kinderen 12:00 uit
Ma 04-01
Nieuwjaarsborrel
Start nieuwe Thema:
Communicatie

Verjaardagen
In de afgelopen week waren
Sil, Relle, Vince en Luka en
juf Eefje jarig. In de
komende periode vieren
Tim, Vera, Nida, Gitana,
Siem, Adrian, Noa, Kate,
Anna, Wiktoria, Olaf,
Kayleigh, Stijn, Chelsea,
Zayna, Marie-Claire, Feline,
Lieke, Emmy, Benthe, Aiden,
Maarten, Santi en Vic hun
verjaardag. Van Harte
allemaal!

Geeft leren kleur
Viering Sint
Sinterklaas werkt dit jaar vanuit huis. Dit
betekent dat hij niet in persoon op school zal
komen. Ook de Pieten kunnen onze school niet
bezoeken.
In plaats hiervan zullen Sinterklaas en Pieten
via digitale wegen contact met ons zoeken.
Mocht iedereen gezond blijven, dan zullen 2
collega’s de honneurs waarnemen. Want op De
Singel lossen wij zoiets toch gewoon zelf op?
Nog even ter herinnering; De kinderen van
groep 1 tot en met 4 hebben zoals gebruikelijk
op vrijdag alleen de ochtend les.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben
een continurooster tot 14:30 uur. Zij blijven
allemaal over en nemen eten en drinken mee
voor tussen de middag.
Donderdagochtend moeten alle surprises op
school aanwezig zijn. Dit geldt voor de groepen
5 tot en met 8.

TSO
Denkt u er aan dat, ondanks dat december een
feestmaand is, kinderen geen snoep e.d.
meenemen tijdens het overblijven?
Wist u trouwens dat al onze overblijfmoeders
diverse cursussen hebben gevolgd? Naast BHV
en een basiscursus overblijven, zijn er ook
meerdere verdiepende cursussen gevolgd.

Coronanieuws
Meneer Bavo is gelukkig weer beter. Dit
betekent dat we op school weer ‘coronavrij’
zijn. Dit betekent overigens niet dat alles
vanzelf gaat. Ook deze week zijn er al weer
diverse meldingen binnen gekomen waarbij er
sprake was van verplichte ‘quarantaine’.

Vakantie?
In de media wordt gretig gespeculeerd over
het ‘verlengen’ van de kerstvakantie. Dit leidt
tot vragen bij o.a. ouders. Mocht dit besloten
worden, dan is dit een besluit van de
overheid. Zo ver is het echter nog niet.
In eerste instantie werd er vooral gesproken
over het eventueel onderzoeken van de
gevolgen van een week verlenging. Pas als
dat onderzoek uitgevoerd is èn positief blijkt,
dan kan de maatregel voorgesteld worden en
zal het kabinet (vermoedelijk 8 december)
een besluit kenbaar maken.
Bovendien wordt er opgeroepen tot het
bieden van onderwijs op afstand. Geen
vakantie dus.
Mocht dit besluit uiteindelijk toch genomen
worden, dan is het meteen de vraag hoe dit
er precies uit moet komen te zien en welke
voorwaarden er gelden. Allemaal zaken die
nu nog onbekend zijn.
Hoe het werkelijk uit zal pakken, valt nu nog
niet te zeggen. In ieder geval is het niet
gezegd dat er een extra vakantieweek
bijkomt. In onze communicatie blijven wij
vooralsnog uitgaan van de schoolkalender.

Mondkapjesplicht
Wellicht heeft u het zichzelf afgevraagd,
wellicht ook helemaal niet. Voor de zekerheid
melden we u dat er voor het basisonderwijs
geen mondkapjesplicht geldt. Dit is ook
conform alle eerdere protocollen.
Binnen ons bestuur is hier geen wijziging op
gemaakt. Wij dragen in de school dus in
principe geen mondkapjes.

Met vriendelijke groet,
Het Team van OBS De Singel

